
 

 

 
Zborovská 11 

150 21  Praha 5 

 

SpZn:  SZ_059952/2016/KUSK Stejnopis č. 

Čj.: 187583/2016/KUSK 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

obceŘISUTY 
            IČ: 00234851  
        za rok 2016 

 

Přezkoumání hospodaření obce Řisuty za rok 2016 bylo zahájeno dne 08.08.2016 doručením 

oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem. 

 

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 
 24.10.2016 

 03.05.2017 

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem  

č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

 

Přezkoumávané období: 01.01.2016 - 31.12.2016 
 

 

Přezkoumání proběhlo v sídle obce:  Řisuty 

 Řisuty 84 

 273 78  Řisuty 

 

Přezkoumání vykonali: 

 kontrolor pověřený řízením přezkoumání:  Bc. Marcela Bažoutová, DiS. 

 kontroloři: 

  Ing. Petr Matoušek 
  

 

 

Zástupci obce: 
 Jitka Ryšavá - starostka  

 Alena Šlajchrtová - účetní obce 
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Pověření k přezkoumání podle § 5 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., § 4 a § 6 zákona  

č. 255/2012 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydala vedoucí Odboru kontroly 

Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr. Štěpánka Dvořáková Týcová dne 25.7.2016,  

pod č.j. 103459/2016/KUSK. 

 

Předmětem přezkoumání jsou dle ust. § 2 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle 

zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to: 

- plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových 

prostředků, 

-  finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 

-  náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, 

-  peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy 

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými 

právnickými nebo fyzickými osobami, 

-  finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, 

- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími 

prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 

- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, 

k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, 

- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, 

-  nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, 

-  zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 

přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, 

- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 

- ručení za závazky fyzických a právnických osob, 

- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, 

-  zřizování věcných břemen k majetku územního celku, 

- účetnictví vedené územním celkem. 

 

Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost 

jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých 

právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto 

úkonu. 

 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, 

na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. 

 

Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku 

přezkoumání:03.05.2017. 
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A. Přezkoumané písemnosti 
Rozpočtový výhled 

 na období 2016 - 2017 

Návrh rozpočtu 
 na rok 2016, zveřejněn od 28.11.2015 do 17.12.2015 

Schválený rozpočet 
 v zastupitelstvu obce schválen v paragrafovém členění dne 17.12.2015, jako vyrovnaný, 

celkové příjmy a výdaje ve výši 4 556 100,00 Kč  

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím 
 Mateřské škole oznámeno dopisem ze dne 18.12.2015, příspěvek ve výši 100 000,00 Kč 

Rozpočtová opatření 
 č. 1, schváleno zastupitelstvem obce dne 22.2.2016 

 č. 2, schváleno starostkou obce dne 31.3.2016  

 č. 3, schváleno starostkou obce dne 25.4.2016 

 č. 4, schváleno starostkou obce dne 30.5.2016 

 č. 5, zastupitelstvo obce schválilo dne 28.6.2016 

 č. 6, schváleno starostkou obce dne 29.7.2016 

 č. 7, schváleno starostkou obce dne 25.8.2016 

 č. 8, schváleno zastupitelstvem obce dne 14.9.2016 

 č. 9, schváleno zastupitelstvem obce dne 3.10.2016 

 č. 10, schváleno zastupitelstvem obce dne 30.11.2016 

 č. 11, schváleno zastupitelstvem obce dne 21.12.2016 

Závěrečný účet 
 za rok 2015, projednán a schválen zastupitelstvem obce dne 28.6.2016 s vyjádřením 

"bez výhrad", návrh zveřejněn od 16.5. do 31.5.2016  

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
 k 29.2., 30.4., 31.5., 31.8., 30.9.2016 (ze dne 12.10.2016), 30.11., 31.12.2016 (ze dne 

23.1.2017) 

Výkaz zisku a ztráty 
 k 30.6., 30.9.2016 ze dne 17.10.2016, 31.12.2016 (ze dne 14.2.2017) 

Rozvaha 
 k 30.6., 30.9.2016 ze dne 17.10.2016, 31.12.2016 (ze dne 14.2.2017) 

Příloha rozvahy 
 k 30.6., 30.9.2016 ze dne 17.10.2016, 31.12.2016 (ze dne 14.2.2017) 

Účtový rozvrh 
 platný pro rok 2016 

Hlavní kniha 
 ke dni 30.9., 31.12.2016 - dle potřeby 

Kniha došlých faktur 
 ke dni 29.9.2016 do fa č. 16-001-00092, ke dni 20.12.2016 do fa č. 16-001-00110 -                 

dle potřeby 

Kniha odeslaných faktur 
 ke dni 20.12.2016 do fa č. 16-002-00019 - dle potřeby 

Faktura 
 obec - vydané faktury č. 16-002-00003, č. 16-002-00008, č. 16-002-00012, č. 16-002-

00016, č. 16-002-00018-19 (např. EKO-KOM, GOLEM - nájem) 

 HČ - vydané faktury č. 16-002-00001-2, č. 16-002-00004 -7, č. 16-002-00009-11,                    

č. 16-002-00013-15 za období od 2.1. do 20.12.2016 (Česká pošta) 
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 obec - přijaté faktury č. 16-001-00051 - č. 16-001-00062 za období od 5.6.                           

do 28.6.2016, č. 16-001-00093 - č. 16-001-00110 za období od 6.10. do 20.12.2016 

 hospodářská činnost - přijaté faktury č. 16-001-00002 ze dne 25.1.2016, č. 16-001-

00009 ze dne 4.2.2016, č. 16-001-00099 ze dne 4.11.2016, č. 16-001-00101 ze dne 

18.11.2016  

Bankovní výpis 
 č. 072 - č. 081 za období od 13.6. do 29.6.2016, č. 125 ze dne 30.9.2016, č. 128 - č. 167 

za období 10.10. do 31.12.2016, k bankovnímu účtu č. 12324141/0100 vedenému u KB, 

a. s. - základní běžný účet 

 č. 1 - č. 20 za období od 27.1. do 30.9.2016, č. 21 - č. 28 za období od 4.10.                             

do 30.12.2016, k bankovnímu účtu č. 94-4113141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet 

 č. 5 - č. 7 za období od 25.1. do 5.2.2016 č. 36 ze dne 8.9.2016, č. 28 - č. 33 za období 

1.11. do 9.12.2016, k bankovnímu účtu č. 115-1331680287/0100 vedenému u KB, a. s. - 

hospodářská činnost  

Účetní doklad 
 č. 16-800-00279 – č. 16-800-00311, č. 16-80000506 - č. 16-800-00645, č. 16-800-

00654, k základnímu běžnému účtu č. 12324141/0100 vedenému u KB, a. s. 

 č. 16-900-0001 - č. 16-900-00030, č. 16-900-00031 - č. 16-900-00041, k bankovnímu 

účtu č. 94-4113141/0710 vedenému u ČNB - běžný účet 

 č. 16-840-00005, č. 16-840-00007, č. 16-840-00036, č. 16-840-00041 - č. 16-840-

00047, k bankovnímu účtu č. 115-1331680287/0100 vedenému u KB, a. s. - 

hospodářská činnost  

Pokladní kniha (deník) 
 obec - březen, červen, listopad - prosinec 2016, 

 hospodářská činnost – březen, červen, září – prosinec 2016 

 obec - zůstatek pokladní hotovosti ke dni 24.10.2016 ve výši 36 957,00 Kč v 8,35 hod. 

(k d.č. 16-700-00391 ze dne 19.10.2016) souhlasil se záznamem v pokladní knize    

 hospodářská činnost - zůstatek pokladní hotovosti ke dni 24.10.2016 ve výši 6 804,00 

Kč v 8,40 hod. (k d.č. 16-740-00038 ze dne 14.10.2016) souhlasil se záznamem                         

v pokladní knize    

Pokladní doklad 
 obec - č. 16-700-00094 - č. 16-700-00142 za období od 2.3. do 30.3.2016, č. 16-700-

00217 - č. 16-700-00261 za období od 1.6. do 29.6.2016, č. 16-700-00400 - č. 16-700-

00489 za období od 1.11. do 31.12.2016 

 hospodářská činnost - č. 16-740-00010 - č. 16-740-00013 za období od 9.3.                             

do 31.3.2016, č. 16-740-00020 - č. 16-740-00023 za období od 10.6. do 30.6.2016,                     

č. 16-740-00032 - č.16-740-00050 za období od 5.9. do 31.12.2016 

Evidence poplatků 
 k 31.12.2016, vedena "ručně" v knihách - za psy  

Evidence majetku 
 k 31.12.2016, vedena v programu KEO  

Inventurní soupis majetku a závazků 
 složka inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2016 - Plán inventur ze dne 

30.11.2016, doklad o proškolení ze dne 12.12.2016, včetně prezenční listiny, 

inventarizační zpráva ze dne 15.1.2017, inventurní soupisy k 31.12.2016, výpis                                 

z katastru nemovitostí - LV 10001, LV 404, LV 98 kat. území 745782 Řisuty u Slaného, 

LV 451, kat. území 600961 Malíkovice, LV 343, kat. území 616605 Byseň, LV 267, 

kat. území 758311 Studeněves k 31.12.2016 

Mzdová agenda 
 výplatní listy 1-9/2016, pí M.V., p. A.V. (DPP) 
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 mzdové listy 11-12/2016, pí A. Š., účetní, pí Š. D., poštovní služby 

Odměňování členů zastupitelstva 
 výplatní listy za období 1-9/2016, pí J. Ryšavá, uvolněná starostka, pí M. Záleská, 

neuvolněná místostarostka, Bc. Petra Polanecká, předseda fin. výboru    

Účetnictví ostatní 
 Protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2015 schválen zastupitelstvem obce           

dne 28.6.2016 - odesláno dne 1.7.2016 

 Protokol o schválení účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2015 schválen 

zastupitelstvem obce dne 28.6.2016 - odesláno dne 14.7.2016 

 Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015, zastupitelstvem obce 

schváleno dne 25.4.2016 (zisk ve výši 5 770,68 Kč). 

Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací 
 Mateřská škola - 3,6,9,12/2016, dle potřeby 

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací 
 Mateřská škola - 3,6,9,12/2016, dle potřeby 

Smlouvy o dílo 
 Smlouva o dílo ze dne 5.2.2016, s firmou Hrady Českého středohoří, z.s.Třebenice, 

předmět smlouvy jsou polohopisný a výškopisný plán řisutského hradu vyhotovený 

metodou letecké fotogrammetrie,  cena díla ve výši 40 000,00 Kč, zhotovitel není 

plátcem DPH. 

 Smlouva o dílo č. 3/2016 ze dne 16.5.2016, se zhotovitelem Mgr. Vladimír Červenka, 

předmětem smlouvy je zpracování rešerše historických a dalších souvisejících dat o obci 

z dostupných pramenů, případně archivních materiálů jako podklad pro zpracování 

návrhu znaku a vlajky, cena díla ve výši 7 000,00 Kč. 

 Smlouva o dílo č. 2015095PS, revize O ze dne 20.1.2016, se zhotovitelem Noza, s.r.o., 

předmětem smlouvy je projekční a inženýrská činnost pro zpracování projektové 

dokumentace projektu "Řisuty, infrastruktura a sítě Z2" cena díla ve výši 228 800,00 

Kč, bez DPH, včetně dodatku č. 1 ze dne 30.3.2016 (zpracování návrhu na rozdělení 

parcel a následná inž. činnost - 9 680,00 Kč) a dodatku č. 2 ze dne 23.6.2016 

(zpracování PD a následně inž. sítě - 11 250,00 Kč bez DPH), dodatek č. 3 ze dne 

26.9.2016 (geometrický plán 67 500,00 Kč bez DPH). 

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) 
 Smlouva kupní ze dne 13.10.2016, kdy obec prodala část pozemku p.č. 1848 o výměře 

12 332 m2, p.č. 1860 o výměře 1567 m2, v k. ú. Řisuty u Slaného, kupní cena                       

145 940,00 Kč, zastupitelstvo obce schválilo dne 22.2.2016. 

Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem 
 zveřejněn od 1.2. do 22.2.2016  - ke Kupní smlouvě ze dne 13.10.2016 

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím 
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 15.5.2016, kdy obec 

získala částku 10 000,00 Kč, za účelem pokrytí nákladů slavnosti 700. výročí založení 

obce Řisuty, Natália a Alexei Filonovi, Praha 6 (poskytovatel). 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 1.6.2016, kdy obec 

získala částku 5 000,00 Kč, za účelem pokrytí nákladů slavnosti 700. výročí založení 

obce Řisuty, DTK TRADE, s.r.o. (poskytovatel). 

 Rozhodnutí č. MK-S 6798/2016 - ORNK ze dne 20.6.2016, od Ministerstva kultury, 

poskytnutí dotace ve výši 40 000,00 Kč, název projektu: Oslavy 700 let výročí založení 

obce Řisuty. 

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím 
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 22.1.2016, kdy obec poskytla 

příspěvek ve výši 75 000,00 Kč, na pokrytí provozních nákladů hokejového klubu II. 
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hokejové ligy v sezóně 2016, Tělovýchovná jednota HC Řisuty (příjemce), 

zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dne 21.1.2016 v rámci rozpočtu na rok 2016, 

žádost ze dne 4.1.2016, vyúčtování do 31.12.2016. 

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ze dne 17.5.2016, kdy obec poskytla 

neinvestiční dotaci ve výši 1 690,00 Kč, na částečné pokrytí finanční spoluúčasti 

společnosti k financování aktivit Strategie CLLD 2014-2020 Obnova země knížat                     

a králů 2, Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Slaný (příjemce), zastupitelstvo obce 

schválilo poskytnutí dne 25.4.2016 v rámci rozpočtu na rok 2016, vyúčtování                         

do 28.7.2017. 

Dohody o provedení práce 
 ze dne 31.12.2015 s pí M.V. - kronikář (4 hodiny měsíčně) 

 ze dne 31.12.2015 s p. A.V. - elektroúdržbář, opravy a údržba veřejného osvětlení                     

(do 300 hodin)  

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů 
 platový výměr ze dne 31.10.2016, pí A. Š., účetní 

 platový výměr ze dne 31.10.2016, pí Š. D., poštovní služby 

Dokumentace k veřejným zakázkám 
 Složka veřejné zakázky malého rozsahu - předmětem díla je zpracování projektové 

dokumentace pro projekt: "Řisuty, infrastruktura a sítě Z2", ze 3 oslovených firem                     

s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 276 848,00 Kč byla vybrána firma NOZA s.r.o. 

Kladno, zastupitelstvo obce schválilo dne 17.12.2015 v souladu s Vnitřní směrnicí pro 

evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2012,(fa č. 16-001-00060           

ze dne 24.6.2016, částečná úhrada ve výši 112 590,50 Kč, výpis č. 080 ze dne 

27.6.2016).  

Vnitřní předpis a směrnice 
 Směrnice č. 1/2016 - vedení a systém zpracování účetnictví, účinnost od 1.1.2016. 

 Směrnice č. 2/2016 - účtování na účtech podrozvahy, účinnost od 1.1.2016. 

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení 
 ze dne 17.12.2015 (schválený rozpočet na rok 2016) 21.1., 22.2., 25.4., 28.6. (závěrečný 

účet obce a účetní závěrka obce a příspěvkové organizace za rok 2015), 14.9., 3.10., 

30.11., 21.12.2016 - nepřezkoumáváno, použito podpůrně 

Výsledky kontrol zřízených organizací 
 Protokol o provedené kontrole v příspěvkové organizaci Mateřská škola ze dne 

24.5.2016 (pověření ze dne 25.4.2016). 

 Protokol o provedené kontrole v příspěvkové organizaci Mateřská škola ze dne 2.1.2017 

(pověření ze dne 30.11.2016). 

 

V kontrolovaném období obec Řisuty, dle prohlášení starostky  obce, neuzavřela smlouvu  

směnnou, darovací, nájemní, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, ani jinou smlouvu o nabytí                   

a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařila s majetkem 

státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech 

taxativně vyjmenovaných v § 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý 

majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o převzetí 

dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, 

smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož               

je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální 

dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila 

ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, 

uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.). 
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B. Zjištění z přezkoumání 

Při přezkoumání hospodaření obce Řisuty: 

 

 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

 

 

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: 

a) při dílčím přezkoumání 
 

 

Byly zjištěny následující chyby a nedostatky – porušeny níže uvedené předpisy: 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

§ 10d odst. 1,2, neboť: 
Obec nezveřejnila Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ze dne 22.1.2016, kdy obec 

poskytla příspěvek ve výši 75 000,00 Kč, na pokrytí provozních nákladů hokejového 

klubu II. hokejové ligy v sezóně 2016, Tělovýchovná jednota HC Řisuty (příjemce) na své 

úřední desce umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy 

NAPRAVENO 
Přijato systémové nápravné opatření tak, že obec výše uvedenou Veřejnoprávní smlouvu 

dodatečně vyvěsila na webu obce dne 24.10.2016. V roce 2017 obec uzavřela 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace příjemcem Tělovýchovná jednota HC Řisuty, 

kterou již vyvěsila dle zákona (na webových stránkách obce vyvěšeno dne 10.2.2017). 

 

 

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky 

 

 

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
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Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení  

§ 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územního celku podle 

ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč 50.000,-. 

 

 

Rozdělovník: 

Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 

1 1 x 
Krajský úřad 

Středočeského kraje 
Bc. Marcela Bažoutová, DiS. 

2 1 x Obec Řisuty Jitka Ryšavá  

 

 

Upozornění: 

 Dokumentace k VŘ - Upozorňujeme, že je nutno pořizovat - zakládat - dokumentaci                   

k průběhu a výběru uchazeče v případě zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tak, 

aby bylo možno vždy  prokázat, že obec postupovala rovně, transparentně 

nediskriminačně, resp. přiměřeně. 

 

 Používání kulatého razítka se státním znakem dle zákona č. 352/2001 Sb., o užívání 

státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů - Upozorňujeme na Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru                    

a kontroly Ministerstva vnitra č. 4/2014 (Používání kulatého razítka s malým nebo 

velkým státním znakem na dokumentech vydávaných v samostatné působnosti) -   

Úřední razítko lze používat pouze na dokumentech vyhotovených v rámci přenesené 

působnosti. Nelze tedy opatřovat úředním razítkem například obecně závazné vyhlášky 

nebo smlouvy. Na razítku není možné užívat velký státní znak. Takové použití velkého 

státního znaku může naplňovat skutkovou podstatu správního deliktu.  Použití úředního 

razítka obcí v případě, který není specifikován zákonem, může naplňovat skutkovou 

podstatu správního deliktu. Případný požadavek správního orgánu, aby obec opatřila 

dokument vydaný v samostatné působnosti úředním razítkem, je v rozporu se zákonem       

a obce by měly takový požadavek odmítnout. 

 

 Inventarizace MŠ - Upozorňujeme, že příspěvková organizace Mateřská škola musí 

vždy předložit inventarizaci za příslušný kalendářní rok obci (zřizovateli) v takovém 

termínu, aby výsledky byly řádně zapracovány do inventarizace obce (účet 909). 

 

 Evidence smluv - Upozorňujeme  na nutnost vedení řádné a úplné  evidence 

uzavřených smluv  tak, aby obec měla    aktuální  přehled zejména o pohledávkách                     

a závazcích z nich vyplývajících, a to i ze smluvních vztahů z  let minulých. 


